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KLARIN JUNIOR 30 tabletek
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

KLARIN JUNIOR 30 tabletek

 

Wskazania 

Preparat przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia jako uzupełnienie codziennej diety w antocyjany z borówki czernicy oraz witaminy i
mikroelementy.

Jest dobrym uzupełnieniem diety dla dzieci z krótkowzrocznością a także dla dzieci narażonych na silne zmęczenie oczu (zabawa przy
komputerze, oglądanie telewizji).

Zawiera podstawowe witaminy i mikroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

 

Działanie 

Witamina A odpowiada za prawidłowy proces widzenia. Antocyjany z borówki czernicy, witamina A i E – chronią organizm przed
wolnymi rodnikami.
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Sposób użycia 

1 tabletka dziennie

 

Skład 

sproszkowany owoc borówki czernicy – 100mg

ekstrakt z borówki czernicy – 10 mg

witamina A - 400 mcg 100% zds.( procent realizacji dziennego spożycia w 1 tabletce dla dzieci )

witamina B1 - 0,5 mg 70% zds.

witamina B2 - 0,5 mg 75% zds.

witamina B3 - 0,5 mg 50% zds.

witamina B6 - 0,5 mg 70% zds.

witamina B12 - 0,5 mcg 100% zds.

witamina C - 30 mg 67% zds.

witamina D3 - 2,5 mcg 17% zds.

witamina E - 4,5 mg 64% zds.

magnez – 5 mg 3,33% zds

cynk – 2 mg 16 % zds

miedź – 70 mcg

selen -10 mcg

borówka czernica, glukonian magnezu, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, ekstrakt borówki czernicy, skrobia ziemniaczana – nośnik,
D-alfa-tokoferol, amorficzny dwutlenek krzemu – nośnik, poliwinylopirolidon-nośnik, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina,
glukonian miedzi, palmitynian retinylu, selenian (IV) sodu, cholecalcyferol
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